เส้นทางความก้าวหน้า
สู่เงินอุ ดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า
ของประเทศไทย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เงินอุ ดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคืออะไร

ภาพที่ 1: พัฒนาการของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ในประเทศไทย

• เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการจัดสวัสดิการในรูปแบบ
เงินสดที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไข และผู้ได้รับประโยชน์ไม่ต้องจ่ายสมทบ
โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นเด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 0 – 6 ปี ครอบครัวทีม่ สี ทิ ธิ
ได้รับเงินอุดหนุนฯ เป็นครอบครัวที่ยากจนหรือเสี่ยงที่จะยากจน
มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในปัจจุบัน มีเด็กจ�ำนวน
1.01 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของเด็กที่อายุต�่ำกว่า 6 ปีของเด็ก
ทั้งประเทศ ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ในทุก ๆ เดือน  
• วัตถุประสงค์หลักของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด:
 สนั บ สนุ น ครอบครั ว ให้ ส ามารถสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการ
ขั้นพื้นฐานของเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุดของประเทศไทย
 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการหลักในด้านต่าง ๆ เพือ
่ ให้เด็กมีพฒ
ั นาการ
ที่สมวัยและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
 หยุดความยากจนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

เริ่มดําเนินการ

• อายุ : 0-1
• สิทธิประโยชน์:
400 บาท
• เกณฑ์รายได้เฉลี่ย
ต่อปี 36,000
บาท ต่อคน

• การด�ำเนินนโยบายเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิดแสดงให้เห็น
ถึงความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลไทยทีจ่ ะขจัดปัญหาเด็กยากจนและให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องความเหลื่อมล�้ำ  รวมถึงการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติ
นโยบายเงินอุดหนุนฯ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์
และ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)

ขยายครัง� ที่ 1

• อายุ : 0-3
• สิทธิประโยชน์:
600 บาท
• เกณฑ์รายได้เฉลี่ย
ต่อปี 36,000
บาท ต่อคน

สร้างความตระหนักรู ้ถึงสิทธิ
ที่จะได้รับความคุ้มครองทางสังคม
แบบถ้วนหน้าสําหรับเด็ก

2558

พัฒนาการของเงินอุ ดหนุนฯ

• ตั้งแต่เริ่มประกาศใช้นโยบายในปี 2558 โครงการเงินอุดหนุนฯ
ด�ำเนินโครงการอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทัว่ ประเทศ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
นานาชาติต่างเห็นว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ใช้เวลา
ในการพัฒนาสั้นที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้
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ขยายครัง� ที่ 2

• อายุ : 0-6
• สิทธิประโยชน์:
600 บาท
• เกณฑ์รายได้เฉลี่ย
ต่อปี 100,000
บาท ต่อคน

เงินอุ ดหนุนฯ
ถ้วนหน้า

2562

• รัฐบาลไทยเริ่มต้นด�ำเนินโครงการเงินอุดหนุนฯ อย่างรอบคอบ
โดยเริ่มให้สิทธิครอบคลุมเด็กอายุ 0 – 1 ปี ในครอบครัวยากจนและ
เสีย่ งทีจ่ ะยากจน จากนัน้ มีการประเมินโครงการ ซึง่ ได้ผลทีช่ ใี้ ห้เห็นว่า
ประชาชนต้องการเงินอุดหนุนฯ มากและเงินอุดหนุนฯ ส่งผลบวกต่อ
ผู้ที่ได้รับ ท�ำให้รัฐบาลไทยเห็นชอบขยายนโยบายเงินอุดหนุนฯ  
ให้ครอบคลุมเด็กอายุ 0 – 3 ปี และเพิ่มจ�ำนวนเงินจาก 400 บาท
เป็น 600 บาท ในปี 2559   

• การขยายนโยบายเงินอุดหนุนฯ เกิดขึน้ จากการใช้หลักฐานทางวิชาการ
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงผลส�ำเร็จของโครงการ โดยมีการขยายนโยบาย 2 ครัง้
ระหว่างปี 2558 – 2562 (ตามภาพที่ 1) การขยายนโยบายนี้แสดง
ให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลไทยทีต่ อ้ งการด�ำเนินการตามหลักการ
ของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

1
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เงินอุ ดหนุนฯ ช่ วยเด็กและครอบครัวในภาวะ
เปราะบางได้อย่างอย่างไร

• การขยายนโยบายเงินอุดหนุนฯ   ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2562
โดยขยายสิทธิให้ครอบคลุมถึงเด็กอายุ 6 ปี และปรับเพิ่มเกณฑ์
รายได้เฉลี่ยต่อปีจาก 36,000 บาท เป็น 100,000 บาท ต่อคน
ซึ่งเกณฑ์รายได้นี้สอดคล้องกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การตัดสินใจขยายนโยบายในครัง้ นีม้ าจากผลของการประเมินผลกระทบ
ของโครงการและการประเมินการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
การผลักดันนโยบายกับเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงและการรณรงค์ทางสาธารณะ
การขยายนโยบายครั้งนี้ช่วยเสริมให้ผลกระทบด้านบวกของโครงการ
เงินอุดหนุนฯด�ำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งขึ้น และเชื่อว่าจะช่วยลด
การตกหล่นของเด็กที่ควรได้รับสิทธิอีกด้วย

• การลงทุนในเด็กปฐมวัยช่วยเพิ่มศักยภาพที่สามารถหยุดการส่งต่อ
ความยากจนจากรุ่นสู่รุ่นได้มากขึ้น
• จากการวิจัยพบว่าการด�ำเนินนโยบายส�ำหรับเด็กในช่วงปฐมวัย
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า เมื่อเทียบกับการด�ำเนิน
นโยบายส�ำหรับช่วงวัยอื่น ๆ
• ดังที่จะได้เห็นจากข้อความด้านล่างนี้ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดของประเทศไทยก็สามารถส่งผลด้านบวกต่อเด็กและ
ครอบครัวเช่นกัน

ท�ำไมประเทศไทยจึงต้องการเงินอุ ดหนุนส�ำหรับเด็ก
• ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ ดังนั้นในการวางยุทธศาสตร์ชาติ
จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในอนาคต จึงต้อง
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปตลอดทุกช่วงอายุ
ดังที่ก�ำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การประเมินผลกระทบโครงการ พบว่าเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด:
• ช่วยท�ำให้ภาวะโภชนาการของเด็กดีขึ้น
• ช่วยขยายการเข้าถึงบริการสังคมที่ส�ำคัญ
• ช่วยให้การดูแลสุขภาพของแม่ดีขึ้น และ ช่วยเสริม
พลังให้ผหู้ ญิงมีศกั ยภาพในการเพิม่ ผลผลิตในระยะยาว

• การลงทุนในการพัฒนาเด็กตัง้ แต่ชว่ งขวบปีแรก ๆ เป็นกลยุทธ์ทางการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ด้านก�ำลังผลิต
ของประเทศต่อไปในอนาคต
• ประเทศไทยมีเด็กจ�ำนวนสองล้านคนอยู่ในครอบครัวที่ยากจน และ
ร้อยละ 21.5 ของเด็ก หรือ 1 ใน 5 ของเด็กไทยประสบปัญหาความ
ยากจนหลายมิติ เด็กเหล่านีอ้ าจไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากโอกาสและทรัพยากรที่จ�ำกัด ท�ำให้ส่งผลต่อ
อนาคตของทัง้ ตัวเด็กและต่ออนาคตของทุนมนุษย์และทุนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติอีกด้วย

เงินอุ ดหนุนฯด�ำเนินการอย่างไร
• ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งอยู่
ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
ยูนเิ ซฟ สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ) ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้เจ้าางเสริ
ขภาพ (สสส.) และภาคีอื่น ๆ
หน้าทีม่อสุพม.และอสม.

• นโยบายเงินอุดหนุนฯ   ในต่างประเทศได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถ
ขจัดปัญหาเด็กยากจนได้ ส่งผลช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาว ดังที่จะได้เห็นจากข้อความด้านล่างนี้  

ในพื�นที่ค้นหาผู ้มีสิทธิ หรือ

• การด�ำเนินนโยบายเงินผูอุ้มดีสหนุ
องการการประสานงานอย่
างมี
ิทธินย่นื ฯต้
ใบสมั
คร
่
ประสิทธิภาพระหว่าทีงหน่
ทัท้งในส่
สํานัวกยงานภาครั
งานเขต เมือฐงพั
ยา วนกลางและในระดับ
อบต และเทศบาล
ท้องถิ่น คือ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
การคลัง

ภาพที่ 2: เด็กที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติ – ข้อมูล
พ.ศ.2558-2559
ร้อยละของเด็กไทยที่ประสบปั ญหา
ความยากจนหลายมิติ

• เจ้าหน้าที่อาสาสมั
ครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนา
ข้อมู ลผู ้สมัครที่ได้รับ
มบ้าานเพื
สังอนุคมและความมั
่ คงของมนุษย์ และผูใ้ หญ่บา้ น ท�เยีำ่ยหน้
ทีเ่ ป็่อนตรวจสอบ
ผูค้ น้ หา
มัติสิทธิส่งถึง น
สถานะความยากจน
ผูม้ กรมบั
สี ทิ ธิใญนพื
น
้
ที
่
และสามารถรั
บ
รองสถานะความยากจนของครั
วเรือน
ชี กลาง
ของครัวเรือน
่
เพือจ่า่อยเงิ
ในขณะที
งค์นการบริหารส่วนต�ำบล เทศบาลในแต่ละพื้นที่ ส�ำนักงาน
เขตกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา จะเป็นหน่วยงานหลักในการรับลง
ทะเบียน

21.5%

ข้อมู ลผู ้สมัคงรส่มีงหต่น้อถึาทีง ่รับผิดชอบการจ่ายเงินให้
• กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลั
พมจ. หรือ กรมกิจการ
แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินอุดหนุนฯเด็โดยผ่
านระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
กและเยาวชน
ของรัฐ ซึ่งท�ำให้การจ่ายเงิเพื
นเป็
นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
่อประมวลผล
และอนุมัติ

2
เงินอุ ดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของประเทศไทย

อะไรคือปั จจัยความส�ำเร็จทางนโยบายของโครงการนี้

ภาพที่ 3: กระบวนการสมัคร ประมวลผล อนุมัติ และการจ่ายเงิน

ก. หลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง
 หลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงมาจากผลของการประเมิน
ผลกระทบของโครงการและการประเมินกลุม่ เป้าหมายของโครงการ
ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนและด�ำเนินการผ่านความร่วมมือกับภาคีภาค
ส่วนต่าง ๆ น�ำโดยสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ)
 จากข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทีม
่ อี ยู่ เช่น ประมาณการค่าใช้จา่ ยของโครงการ
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) จ�ำนวนของผู้ได้รับเงินอุดหนุนฯ  ณ ขณะนั้น และประมาณ
การจ�ำนวนผู้ได้รับเงินอุดหนุนฯในอนาคต รวมถึงข้อมูลและบท
เรียนจากต่างประเทศ ถูกน�ำมาใช้เพื่อประมาณการงบประมาณ
และพัฒนาแผนการผลักดันนโยบายเพื่อเรียกร้องให้มีการด�ำเนิน
นโยบายและการขยายนโยบายเงินอุดหนุนฯในเวลาต่อมา

เจ้าหน้าที่อพม.และอสม.
ในพื�นที่ค้นหาผู ้มีสิทธิ หรือ
ผู ้มีสิทธิย่นื ใบสมัคร
ที่สํานักงานเขต เมืองพัทยา
อบต และเทศบาล

ข้อมู ลผู ้สมัครที่ได้รับ
อนุมัติสิทธิส่งถึง
กรมบัญชี กลาง
เพื่อจ่ายเงิน

เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบ
สถานะความยากจน
ของครัวเรือน

ข. ความร่วมมือที่เข้มแข็ง
 กลุ่มพันธมิตรเพื่อเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถ้วนหน้า
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2561 ประกอบไปด้วยองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก
จ�ำนวนกว่า 100 องค์กร องค์การยูนิเซฟได้พัฒนาความร่วมมือ
อย่างเข้มแข็งกับกลุม่ พันธมิตรนี้ เพือ่ ขับเคลือ่ นให้เกิดการสนับสนุน
จากสาธารณะและพัฒนาความร่วมมือกับผูม้ อี ำ� นาจในการก�ำหนด
นโยบาย
 ผู้อ�ำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ คุณ Henrietta H. Fore
เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพือ่ แสดงความ
ยินดีที่ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในการประกาศและด�ำเนิน
นโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พร้อมเสนอให้มี
การขยายนโยบาย
 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย์
น�ำเสนอและประกาศยืนยันเจตนารมณ์ในการด�ำเนินนโยบายเงิน
อุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด ณ การประชุมเรือ่ งเงินอุดหนุน
เด็กถ้วนหน้าทีก่ รุงเจนีวา เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 การสนับสนุน
จากเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของประเทศไทยเช่นนีเ้ ป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ย
ให้นโยบายเงินอุดหนุนฯประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินการและ
ขยายนโยบาย

ข้อมู ลผู ้สมัครส่งต่อถึง
พมจ. หรือ กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน
เพื่อประมวลผล
และอนุมัติ

จ�ำนวนของเด็กที่ได้รับเงินอุ ดหนุนฯ
• เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 180,000
คนในปีแรก เป็นมากกว่า
ภาพที่ 4: อัตราความครอบคลุม (ร้อยละของผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ
ต่อเด็กที่อายุต�่ำกว่า 6 ปี)
อัตราความครอบคลุม
(ร้อยละของผู ้ท่ไี ด้รับเงินอุ ดหนุนฯต่อเด็กที่อายุ ต่ ํากว่า 6 ปี )

1.1 ล้านคน

40.0%
30.0%
20.0%

1.8 ล้านคน

50.0%

10.0%
0.0%

2559

2560

2561
(ธ.ค.)

2562
(ก.พ.)

2567
(ประมาณการ)

• หลังจากการขยายนโยบายล่าสุดเมื่อมีนาคม 2562 คาดการณ์ว่าในปี
2567 จ�ำนวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯจะเพิ่มถึง 1.8 ล้านคน หรือ
เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กไทยที่อายุต�่ำกว่า 6 ปี (ดูภาพที่ 4) การดูแล
สวัสดิภาพของเด็กและครอบครัวในภาวะเปราะบางนี้ถือเป็นก้าวที่
ส�ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติ
• อย่างไรก็ตาม จากการประเมินกลุ่มเป้าหมายโครงการ ชี้ให้เห็นถึง
อัตราการตกหล่น 30% ซึ่งหมายถึง เกือบ 1 ใน 3 ของเด็กที่ควรได้
รับประโยชน์จากเงินอุดหนุนฯ ตกหล่นซึง่ รัฐบาลคาดว่าการขยายฐาน
รายได้เมื่อเดือนมีนาคม 2562 นั่นจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการ
ตกหล่นได้

คุณ Fore ผู้อ�ำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ณ กรุงเทพฯ ปี 2562
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ค. การจัดตั้งระบบติดตาม การจัดเก็บข้อมูล และการจัดการข้อมูล
แบบทันสมัย
 โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ โครงการเงินอุดหนุนฯ  
จัดตัง้ ระบบการจัดการฐานข้อมูลหลังจากด�ำเนินโครงการไปได้แล้ว
1 ปี ระบบการจัดการฐานข้อมูลนีเ้ ป็นเครือ่ งมือการติดตามทีส่ ำ� คัญ
ที่ช่วยในการเก็บข้อมูลการด�ำเนินงานและผลการด�ำเนินงานของ
โครงการเงินอุดหนุนฯ อย่างแม่นย�ำและทันสมัย
 โครงการเงินอุดหนุนฯ จัดท�ำกรอบการติดตามและประเมินผล
ไว้ตงั้ แต่เริม่ ต้นด�ำเนินโครงการ และมีการปรับปรุงเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการขยายนโยบายครัง้ ที่ 2 และทิศทางของโครงการฯในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงเงินอุดหนุนฯ ไปสู่บริการสังคม
อื่น ๆ

• โดยการสร้างหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบด้านบวกของเงินอุดหนุนฯที่มีต่อเด็กและครอบครัว
หลักฐานทางวิชาการนั้นเป็นผลมาจากการประเมินผลกระทบของ
โครงการโดยความร่วมมือของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และ สถาบันวิจัยด้านนโยบายเศรษฐกิจ

ใครคือผู ้ได้รับเงินอุ ดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
• ครอบครัวยากจนเกือบทั้งหมดในประเทศไทย (ร้อยละ 93) ที่มีเด็ก
ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินอุดหนุนฯ ยืน่ ลงทะเบียนรับสิทธิ ในจ�ำนวนนี้ ผูส้ มัคร
จ�ำนวน 635,966 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 84 ได้รับการอนุมัติให้ได้
รับเงินอุดหนุนฯแล้ว

ภาพที่ 5: สาระส�ำคัญที่ใช้ผลักดันและสนับสนุนนโยบายเงินอุดหนุนฯ

• ผูไ้ ด้รบั เงินอุดหนุนฯส่วนใหญ่เป็นแม่ทปี่ ระสบกับท้าทายในหลายด้าน
ดังนี้
ภาพที่ 6: ข้อท้าทายของผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ

ชี วิตในขวบปี แรกของ
เด็กเป�นช่ วงที่สําคัญ
ดังนัน� การสนับสนุนทาง
เศรษฐกิจให้แก่
ครอบครัวยากจนถือ
เป�นการลงทุนทางสังคม
ที่ควรทํา

เงินอุ ดหนุนเพื่อการ
เลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่ วยอุ ดช่ องว่าง
ของระบบความ
คุม้ ครองทางสังคม
ที่มีอยู ่ของ
ประเทศไทย

การว่างงาน

เงินอุ ดหนุนเพื่อการ
เลี�ยงดูเด็กแรกเกิด
เกี่ยวข้องโดยตรง
กับครอบครัวที่ประสบกับ
ปั ญหาอย่างแท้จริง
และมีหลักฐานที่พิสูจน์
ความสําเร็จแล้ว
ในหลาย ๆ ประเทศ

แม่เลี�ยงเดี่ยว
แม่วัยรุ่น

ยู นิเซฟและองค์กรภาคีประสบความส�ำเร็จในการ
ผลักดันให้ด�ำเนินการและขยายนโยบายเงินอุ ดหนุนฯ
ได้อย่างไร

ประสบปั ญหาด้านที่อยู ่อาศัย

• โดยการสื่อสารสาระส�ำคัญกับผู้ก�ำหนดนโยบายและสาธารณะอย่าง
ชัดเจน โดยเน้นให้เห็นถึงความจ�ำเป็นของเงินอุดหนุนฯ และ
การคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับเด็กทีค่ รบถ้วน นับตัง้ แต่วกิ ฤติเศรษฐกิจ
ในปี 2540 (ดูภาพที่ 5 ด้านบน)

ผู ้ได้รับเงินอุ ดหนุนฯได้รับความช่ วยเหลือ
ในรู ปแบบอื่น ๆ ด้วยหรือไม่
• เงินอุดหนุนฯเป็นช่องทางส�ำคัญในการเชือ่ มโยงครอบครัวทีอ่ ยูใ่ นภาวะ
เปราะบางกับทรัพยากรและบริการอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
ของเด็กในภาวะเปราะบางนี้ ในปัจจุบันการด�ำเนินการเชื่อมโยงเงิน
อุดหนุนฯกับบริการอื่นนั้น อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบและ
เริ่มทดลองด�ำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ก�ำหนด  

• โดยการเสนอแนะข้อมูลและหลักฐานจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบของนโยบายเงินอุดหนุนที่มีลักษณะเหมือนกัน ให้แก่
ผู้ก�ำหนดนโยบายระดับสูง นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
คนส�ำคัญของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์
และผลจากการด�ำเนินนโยบายเงินอุดหนุนฯที่ประเทศแอฟริกาใต้

• ตัวอย่างของการด�ำเนินงาน:
 การอบรมผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก
 การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลเด็กให้กับคุณแม่มือใหม่
 บริการการดูแลสุขภาพแม่ก่อนคลอดและหลังคลอด
 บริการให้ค�ำปรึกษาแก่แม่ซึมเศร้าหลังคลอด
 การติดตามดูแลและการเยี่ยมบ้านโดยนักสังคมสงเคราะห์

• โดยการสร้างพันธมิตรทีเ่ ข้มแข็งร่วมกับกลุม่ องค์การพัฒนาภาคเอกชน
และองค์กรภาคประชาสังคมที่ท�ำงานในประเด็นเกี่ยวกับเด็ก
เพื่อร่วมผลักดันนโยบายเงินอุดหนุนฯอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป
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ท�ำไมเงินอุ ดหนุนฯ จึงเข้าไม่ถึงบางครอบครัว
ที่ต้องการ

ก้าวต่อไปของเงินอุ ดหนุนฯ
• ผลิตหลักฐานทางวิชาการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนาการด�ำเนินนโยบาย
และลดอัตราการตกหล่นของโครงการฯ เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าเด็กทีม่ สี ทิ ธิ
ทุกคนจะได้รับเงินอุดหนุนฯ

• จากการประเมินพบอัตราการตกหล่นของกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 30
หมายความว่าจะมีเด็ก 30 คน จาก 100 คนทีค่ วรจะได้รบั เงินอุดหนุนฯ
แต่ก็ไม่ได้รับ

• เสริมสร้างการปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ภาพในทุกระดับ รวมทัง้ พัฒนาสือ่
เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และ จัดอบรมให้แก่
เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างสม�่ำเสมอ

• การคัดกรองกลุม่ เป้าหมายมีความผิดพลาดสูง อย่างไรก็ตามก็ยงั ถือว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ ำ�่ เมือ่ เทียบจากโครงการทีเ่ จาะจงกลุม่ เป้าหมายลักษณะ
เดียวกันนี้ในต่างประเทศ

• เสริมสร้างระบบการติดตามและรายงานผลของเงินอุดหนุนฯ ให้มคี ณ
ุ ภาพ
โดยใช้กรอบการติดตามผล ตัวชีว้ ดั ทีป่ รับใหม่ให้สอดคล้องและทันสมัย
รวมถึงด�ำเนินการติดตามและรายงานผลอย่างสม�่ำเสมอ

• อุปสรรคในการเข้ารับสิทธิของโครงการฯ:
 ความสับสนในขั้นตอนการรับสิทธิ และการลงทะเบียน
 ความซับซ้อนของกระบวนการรับรองสถานะความยากจน
 ครอบครัวทีย่ ากจนบางครอบครัวไม่มบ
ี ญ
ั ชีธนาคารหรือไม่สามารถ
เข้าถึงบริการเครื่องกดเงินอัตโนมัติ
 เอกสารทางราชการไม่ครบถ้วน
 บางครอบครัวที่อยู่ห่างไกลประสบปัญหาในการเดินทาง

• เสริมสร้างการเชือ่ มโยงเงินอุดหนุนฯกับบริการสังคมอืน่ ๆ เพือ่ ลดปัญหา
และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดียิ่งขึ้น
• จากหลักฐานทางวิชาการที่ผลิตขึ้น สร้างโอกาสและความเป็นไปได้
ที่จะขยายสิทธิของเด็กที่ได้รับสิทธิไปสู่เด็กทุกคนที่อายุต�่ำกว่า 6 ปี
เงินอุดหนุนฯถ้วนหน้าจะสามารถช่วยลดค่าบริหารจัดการ ลดอัตรา
การตกหล่น และยังช่วยส่งเสริมความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาติ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม

ช่ องทางหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเงินอุ ดหนุนฯ
เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน:
www.csg.dcy.go.th
หรือเฟซบุ๊กเพจของโครงการเงินอุดหนุนฯ:
www.facebook.com/CSGProjectOfficial
ผู้แทนจากรัฐบาลในหลายประเทศจ�ำนวนมากได้มาเยี่ยมเยียนประเทศไทยเพื่อเรียนรู้จากโครงการเงินอุดหนุนฯ
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการเรียนรู้โครงการเงินอุดหนุนฯ โปรดติดต่อ:
กรมกิจการเด็กและเยาวชน: dcy.intercorp@gmail.com
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย: thailandao@unicef.org
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